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Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte (Italien) den 28. juni 2018 — Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS) mod
Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA
(Sag C-425/18)
(2018/C 399/25)
Processprog: italiensk
Den forelæggende ret
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)
Sagsøgt: Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA

Præjudicielt spørgsmål
Er artikel 53, stk. 3, og artikel 54, stk. 4, i direktiv 2004/17/EF (1), sammenholdt med artikel 45, stk. 2, litra d), i direktiv
2004/18/EF (2), til hinder for en bestemmelse som artikel 38, stk. 1, litra f), i lovdekret nr. 163/2006 fra Den Italienske
Republik, som fortolket i national retspraksis, der fra anvendelsesområdet for en såkaldt »alvorlig fejl«, som en økonomisk
aktør har begået »i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv«, udelukker adfærd, der indebærer en overtrædelse af
konkurrencereglerne, og som er blevet fastslået og pålagt sanktioner af den nationale konkurrencemyndighed, hvis
afgørelse er blevet bekræftet af domstolene, hvilket a priori forhindrer de ordregivende myndigheder i selvstændigt at
vurdere disse overtrædelser med henblik på en eventuel, men ikke obligatorisk, udelukkelse af en sådan økonomisk aktør
fra et udbud om tildeling af en offentlig kontrakt?
(1)
(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31.3.2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter
inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (»forsyningsvirksomhedsdirektivet«) (EUT L 134, s. 1).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31.3.2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af
offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (EUT L 134, s. 114).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Social de Gerona (Spanien) den 9. juli
2018 — WA mod Instituto Nacional de la Seguridad Social
(Sag C-450/18)
(2018/C 399/26)
Processprog: spansk
Den forelæggende ret
Juzgado de lo Social de Gerona

Parter i hovedsagen
Sagsøger: WA
Sagsøgt: Instituto Nacional de la Seguridad Social
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Præjudicielt spørgsmål
Udgør det en krænkelse af princippet om ligebehandling, som forbyder enhver forskelsbehandling på grundlag af køn, og
som er anerkendt i artikel 157 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde samt i Rådets direktiv 76/207/EØF af
9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til
beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår og i direktiv 2002/73 om ændring heraf (1), som
omarbejdet ved direktiv 2006/54/EF (2) af 5. juli 2006, når en national retsforskrift (nærmere bestemt artikel 60, stk. 1, i lov
om social sikring) som følge af deres demografiske bidrag til den sociale sikringsordning anerkender retten til et
pensionstillæg for [org. s. 15] kvinder, der har fået biologiske eller adopterede børn, og som i henhold til en hvilken som
helst ordning under den sociale sikringsordning modtager bidragsbaserede ydelser i form af alderspension, enkepension
eller pension ved varig uarbejdsdygtighed, mens mænd, der befinder sig i en tilsvarende situation, derimod ikke indrømmes
en sådan ret?
(1)
(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/73/EF af 23.9.2002 om ændring af Rådets direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af
princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt
arbejdsvilkår (EFT L 269, s. 15).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5.7.2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og
ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning) (EUT L 204, s. 23).

Sag anlagt den 13. juli 2018 — Republikken Slovenien mod Republikken Kroatien
(Sag C-457/18)
(2018/C 399/27)
Processprog: Slovensk
Parter
Sagsøger: Republikken Slovenien (ved M. Menard)

Sagsøgt: Republikken Kroatien

Sagsøgerens påstande
— Det fastslås, at Republikken Kroatien har tilsidesat artikel 2 TEU og artikel 4, stk. 3, TEU.
— Det fastslås, at Republikken Kroatien har tilsidesat artikel 5, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og
(EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse
2004/585/EF.
— Det fastslås, at Republikken Kroatien har tilsidesat artikel 4 og 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks), sammenholdt
med samme forordnings artikel 13.
— Det fastslås, at Republikken Kroatien har tilsidesat artikel 2, artikel 4 og artikel 11, stk. 1, i Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2014/89/EU af 23. juli 2014 om rammerne for maritim fysisk planlægning.
— Republikken Kroatien pålægges straks at bringe de nævnte overtrædelser til ophør.

— Republikken Kroatien tilpligtes at betale sagens omkostninger.

